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ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС “АГОРА 2013” 
за читалищна инициатива 

реализирана през 2013 година 
 
Информация за кандидата 
Читалище НЧ "Просвета- 1870" 
Адрес гр. Свиленград, бул. "България" № 69А 
 
Информация за инициативата 
Име на 
инициативата/ 
проекта 

"За едно дете повече" - Мисията възможна! 

Опишете 
инициативата в 
резюме,  
като посочите как 
общността и 
партньорите 
участваха  в нея и 
какви са ползите от 
реализирането й 
(до 2 500 знака с 
интервали)  

Традиционната благотворителна инициатива "За едно дете повече" е 
насочена към оказване на психологическа, емоционална и финансова 
подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми от региона. Читали-
щето винаги е "усещало" социалните проблеми на общността и е 
инициирало тяхното решаване с благотворителни мисии. Точно за 
това фотоизложбата "Благотворителността през обектива" 2013 г. на 
Български дарителски форум и Фондация "Помощ за 
благотворителността в България" бе част от събитието - за да се 
популяризира благотворителността и доброволчеството. Стотици 
посетителите разгледаха 25 уникални фотографии, разказващи 
вълнуващи истории за дарителството и благотворителността във 
всичките им разновидности. Друга част от събитието "За едно дете 
повече" бяха организираните от читалището и фондация "Искам бебе" 
благотворителен базар, информационен модул за двойки с 
репродуктивни проблеми и благотворителен концерт. Всички те 
изпълниха своята задача - общността да покаже на двойките с 
репродуктивни проблеми своята съпричастност и подкрепа в борбата 
им за дете. Повече от 250 доброволци–членове на читалището, 
самодейци и граждани изразиха своята солидарност, като се 
включиха в организацията, подготовката и реализирането на 
отделните дейности - ръчно изработване на над 500 покани, събиране 
на дарения, изработване на предмети и организиране за базар, 
подготовка и провеждане на концерт. Безценен бе информационният 
модул, на който десетки нуждаещи се двойки свободно зададоха 
своите въпроси на представителите на Фондация "Искам бебе" и 
получиха компетентни отговори относно репродуктивното здраве и 
работата на фонд "Ин витро". Осъществяването на инициативата бе 
индикатор за значимостта на доброволците като цяло в дейността на 
читалището и негови проекти. В резултат на добрата организация 
събраните средства са 5 510 лв. и са с1 500 лв. повече от 
миналогодишните. С тях ще бъдат подкрепени девет двойки с 
репродуктивни проблеми от региона, които сами избират клиниките, в 
които да провеждат своето лечение. Най- големият подарък за всички 
организатори и участници бе, че още две усмивки грейнаха на нашето 
Дърво на надеждата - тези, на две дългоочаквани рожби, появили се 
на белия свят през 2013. За нас като организатори, събраните 
средства  са двойно по-ценни поради факта, че във времена на тежка 



 

 

икономическа криза и безработица, общността призна проблемът с 
безплодието за особено важен, изрази солидарност и дари 
благотворително своя финансов и доброволчески принос за неговото 
решаване. 
 

Опишете 
конкретната роля 
на читалището в 
инициативата 
(до 500 знака) 
 

Читалището е основен инициатор и организатор на инициативата от 
2007 г. Планира събитието в детайли, мотивира и организира 
доброволците и дарителите, извършва основната информационна и 
медийна кампания на инициативата. Привлича нови съмишленици. 
Координира участието на останалите групи от общността.  
 

Посочете от кого е 
била подкрепена 
инициативата 
(Напр. оперативна 
програма, програми 
на ЕС, фондации, 
дарения, община, 
самата общност и 
др.)  
(до 1000 знака) 

Фондация "Искам бебе", І ОУ "Ив. Вазов", СОУ "Д-р П. Берон", Хотел 
TNM, ЕТ Катерина, "Ангел Сарандиев 2010" ЕООД, ЕТ "Парапина- 
Тодор Вълков", "Ню Мюзик" ООД- Пловдив, "Катаржина Естейт" 
ЕООД, Георги Еленков, Силтекс, Дерта Текс ООД, Арт Сити 
ЕООД, Живка Сотирова, цветарски магазин Пламена Стефанова, 
Златарско ателие "Маги", фотографско студио KajiZele,СКТ 
"Златните момичета",Духов оркестър "К. Манов", ДТС "Свиленче", 
ДФГ "Тракийска китка", ФТС "Свила", ЖКФГ, Надя Казакова, 
Синдикат на митническите служители при Митница Свиленград, , 
синдикално дружество на ГПУ "Ново село", дарители. 
 

  


